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PLAATSING VAN DE ROOKMELDER 
 
Aanbevolen plaatsen: 
 

Minimale bescherming: 
In alle verblijfsruimtes zoals 
slaapkamers, woonkamer, 
studieruimte en dergelijke en in 
de ontsnappingsroute zoals gang 
of hal. 

Maximale bescherming: 
- Rookmelder in alle kamers (uitgezonderd badkamers, keuken, 
garages etc.) 
- Hittemelders kunnen geplaatst worden in badkamers, keukens, 
verwarmings-, washokken enz.; binnen 5 meter van potentiële 
brandhaard. 

 
• Plaats de rookmelder bij voorkeur in het midden van het plafond, minimaal 50 cm van de muur. 
• Wanneer plafond montage niet mogelijk is monteer de rookmelder aan de muur. Minimaal 30 en maximaal 50 cm 

van het plafond. (zie figuur 3) 
• Bij schuine daken, plaatst u de melder tegen de schuine wand, minimaal 90 cm verticaal gemeten van de nok van 

het dak. 
• Zie minimale en maximale bescherming (figuur 1 en 2) 
• Zorg dat de melder altijd bereikbaar is voor het testen en schoonmaken. 

 
Monteer nooit een rookmelder: 
• In badkamers, keukens, douches, garages etc. 

Plaatsen waar een rookmelder onnodig kan 
afgaan door condens, normale rook of gassen. 
Monteer een rookmelder minimaal 5 meter 
van dergelijke rookbronnen vandaan. 

• Plaatsen waar de temperatuur boven 55° C en 
onder 0° C kan komen, bijvoorbeeld vliering, 
net boven een open haard etc. 

• In de nabijheid van (naast) decoratieve 
objecten, deuren, elektriciteitsdozen, lampen, 
fittingen, ramen, muurventilators etc. die 
ervoor kunnen zorgen dat rook de rookmelder 
niet kan bereiken. Minimaal op 50cm afstand. 

• Oppervlakten die normaal warmer of kouder 
zij dan de rest van de ruimte. 
Temperatuurverschillen kunnen rook 
verhinderen de melder te bereiken. 

• Op zeer hoge of moeilijk te bereiken plaatsen. 
Zodat het moeilijk wordt de melder te bereiken 
om deze te testen of schoon te maken. 

• Op zeer stoffige en vervuilde plaatsen. 
Stofophoping zal voorkomen dat de rook de 
rookkamer kan bereiken en zal na verloop van 
tijd vals alarm gaan veroorzaken. 

 
• Naast of direct boven kachels. 
• Binnen 1 meter van dimmers en bedrading. Sommige 

dimmers kunnen storing in de melder veroorzaken. 
• Binnen 1,5 meter van TL lampen. Elektrische 
 Impulsen kunnen de werking van de melder negatief 
 beïnvloeden. 
• Buiten en in ruimtes waar veel insecten voorkomen. 

Kleine insecten in de detectiekamer van de melder 
kunnen de werking van de melder verstoren. 

 
Op de onderkant van de melder bevindt zich 
belangrijke informatie 
 
ATTENTIE:  
Tijdens renovatie of verbouwingswerkzaamheden 
dient de rookmelder beschermd te worden tegen 
stof. Dit kan door het plaatsen van een 
beschermkapje of door de rookmelder tijdelijk 
te verwijderen en op een stofvrije plaats te bewaren. 
Na de dagelijkse werkzaamheden de rookmelder 
schoonzuigen met de zachte borstel van de stofzuiger 
en terugplaatsen en daarna altijd testen met de 
testknop. 

 


